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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

    
 االحتاد الروسي    

  
تقريــرين الــدوريني الــسادس والــسابع لالحتــاد نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف ال  
 ). CEDAW/C/USR/7(الروسي 

  
 حملة عامة     

ــر، مبــا يف        - ١ ــة إعــداد التقري ــشأن عملي ــد مــن املعلومــات ب ــان ذلــك يرجــى تقــدمي املزي بي
قـد اعتمـد مـن    التقريـر  كان  وما إذايف تلك العملية، شتركة املاإلدارات واملؤسسات احلكومية  

يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن طبيعــة  و. إىل الربملــانومت تقدميــه روســية احلكومــة الجانــب 
  . املذكورةومدى اشتراك املنظمات غري احلكومية، ال سيما املنظمات املعنية باملرأة، يف العملية

يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة بــشأن البيانــات اإلحــصائية املــصنفة حــسب نــوع و  - ٢
اخلطـوات الـيت    بيان  يرجى  و. الت واألحكام األساسية لالتفاقية   تصل باجملا يت ت والعرق ال اجلنس  

مـن   للنـساء    ةاحلقيقيـ احلالـة   لبيانـات وحتليلـها للوقـوف علـى         امجـع   االنتظام يف   اختذت من أجل    
  . ، وال سيما النساء املسنات وذوات اإلعاقةالفئات احملرومة
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  الوضع القانوين لالتفاقية والربوتوكول االختياري    
 ١، متـشيا مـع املـادة        الدولـة الطـرف    ،)١(اللجنة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة       حثت    - ٣

 عــدم التمييــز علــى أســاس نــوعيتعلــق بعلــى أن تــدمج يف الدســتور حقــا حمــددا مــن االتفاقيــة، 
ويشري تقريـر الدولـة الطـرف إىل أنـه مل يـتم اعتمـاد مـشروع القـانون                   . ، وتعريفا للتمييز  اجلنس

الــضمانات الـيت تكفلــها الدولــة للمــساواة بــني الرجــل  التمييــز واملتعلــق باملـشتمل علــى تعريــف  
ريجـى  ف. وجـود إمكانيـات متكافئـة إلعماهلـا    ولواملرأة يف احلقوق واحلريات يف االحتاد الروسي       

اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تتوقــع اعتمــاد هــذا القــانون أم إهنــا تعتــزم أن تــدمج 
يرجى تقدمي معلومات بـشأن العقبـات       و.  الدستور أو يف تشريع آخر     يفمباشرة  تعريف التمييز   

 . اليت تواجهها الدولة الطرف يف هذا الصدد

 متتع املرأة بـاحلقوق املنـصوص        إمكانية لكفالةالقائمة  أو اجلرب   ما هي سبل االنتصاف     و  - ٤
عرضـت علـى    كم عدد حاالت التمييـز الـيت  وهذه السبل؟ فعالية  مدى  ما  وعليها يف االتفاقية؟    

 منذ النظـر يف التقريـر الـدوري اخلـامس؟           ،حملاكم أو اهليئات األخرى، مثل مكتب أمني املظامل       ا
مـا هـي التـدابري اجلـاري اختاذهـا      وهـذه احلـاالت؟   ومـا مـآل    ،هبـا احـتج   ما هي األسباب الـيت      و

  التمييز؟ من لتوعية النساء وتشجيعهن على التماس اإلنصاف 
  

  مارسات الثقافية القوالب النمطية وامل    
يعترف التقرير بأن االحتاد الروسي ال يزال جمتمعا تقليديا، حيث ال يزال هناك متـسك                 - ٥

ريجـى بالتفـصيل ذكـر      ف. لرجـل واملـرأة   االجتماعيـة ل  دوار  األقوي بالقوالـب النمطيـة الـيت متثـل          
  .  يف اجملتمعاملمارسات الثقافية والتقليدية وكذلك أساليب احلياة اليت تعوق تقدم املرأة

يرجى تقدمي تفاصيل بشأن التدابري اليت تتخذها الدولة الطـرف ملعاجلـة وضـع قوالـب       و  - ٦
  .يف اجملتمع ويف األسرة اجلنسنيمنطية لدور 

  
 العنف ضد املرأة    

بـشأن تفـشي العنـف املـرتيل         ق عن القل  )٢(اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة    أعربت    - ٧
  ريجــى تقــدمي معلومــات بــشأن مــدى انتــشار العنــف ضــد املــرأة،        ف .قتــل النــساء  حــاالت و

مبا يف ذلك عدد النساء الاليت جرى قتلهن على أيدي أزواجهن أو شـركاء حيـاهتن أو شـركاء               

__________ 
  .٣٧٤ ، الفقرة)A/57/38 (٣٨لعامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية اانظر   )١(  
  .٣٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
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ات بـشأن   ءيرجى أيضا توفري إحـصا    و. حياهتن السابقني، منذ النظر يف التقرير الدوري اخلامس       
  . قوبات املتعلقة بالعنف ضد املرأة والعواحملاكماتعدد الشكاوى والتحقيقات 

ــشأن    و  - ٨ ــات ب ــدمي معلوم ــيت لموســة املجــراءات اإليرجــى تق ــة الطــرف   ال اختــذهتا الدول
ــع   ــق يف مجي ــرأة، ســواء حــدثت يف املــرتل أو يف مكــان العمــل    حــاالت للتحقي   العنــف ضــد امل

ومـات بـشأن    يرجـى أيـضا تقـدمي معل      . اجملتمع احمللـي أو اجملتمـع علـى وجـه العمـوم           سياق  أو يف   
يرجـى  و. ملـرتكبني وعقـاهبم، وكـذلك بـشأن مـنح الـضحايا تعويـضا ودعمـا مالئمـني          حماكمة ا 

ة جتــرم مجيــع أشــكال كانــت القــوانني واألعــراف القائمــة بــشأن العنــف ضــد املــرأ  إذا مــابيــان 
لنـساء املـسنات وذوات اإلعاقـة       ا وما إذا كان ضـعف       ،ذلك االغتصاب الزوجي   يف العنف، مبا 
  .االعتبار  يفامأخوذ

هـل هنـاك أي     وكيف ينظر كل من الرجل واملـرأة إىل الـسلوك العنيـف بـني األزواج؟                  - ٩
هــل ف، موجــودةتوعيــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة؟ وإذا كانــت هــذه احلمــالت  عامــة للمحــالت 

 حتاول تغيري مواقف الرجال؟ 

 إطـار امليزانيـة   يفكافيـة   اجلهود املبذولة لكفالة ختـصيص مـوارد        بيان  يرجى بالتفصيل   و  - ١٠
الالزمـة  وارد  املاحلكومية من أجل األنشطة املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك              

مــا هــي اخلطــوات  و. تنفيــذ خمتلــف املبــادرات وخطــط العمــل علــى النحــو الــوارد يف التقريــر   ل
أة، لعنف ضـد املـر    التصدي ل خطة عمل شاملة هتدف إىل      وضع  املتخذة من أجل العمل صوب      

  ال سيما العنف املرتيل؟
عادة التأهيل من أجل النساء من ضـحايا العنـف   عديدة إلنشئت مراكز أوفقاً للتقرير،    - ١١

ريجى تقدمي معلومات بشأن اخلدمات املتاحـة وعـدد االستـشارات املقدمـة، وكـذلك               ف. املرتيل
إمكانيـة  تتـاح هلـم   إذا كـان ملتمـسو اللجـوء    بيـان مـا   يرجـى  و. نتائج أي تقييم جرى القيام بـه  

 ملوظفي مراكز األزمات للعمـل مـع   يقدموما هو نوع التدريب الذي   أماكن اإليواء،   استخدام  
ــات   ــساء والفتي ــن الن ــات واألصــول       م ــف اخللفي ــن خمتل ــساين م ــسي واجلن ــف اجلن ضــحايا العن

  .واألديان
 ، إىل أن  قبـه وعواالعنـف ضـد املـرأة وأسـبابه         مبـسألة    ة املعني ة اخلاص ة املقرر تأشاروقد    - ١٢

سـتراتيجية مكافحـة   اليف مشال القوقاز، أكثر عرضة النتهاكات حقـوق اإلنـسان نتيجـة      النساء  
اإلرهــاب الــيت اعتمــدت ردا علــى الــتفجريات االنتحاريــة الــيت يــزعم أن نــساء شيــشانيات قــد   

ــها  ــرة ،E/CN.4/2006/61/Add.2(ارتكبنـ ــائج   ف). ٥٦ الفقـ ــشأن نتـ ــات بـ ــدمي معلومـ ريجـــى تقـ
 . هذه الفئة من النساء حتديدابشأن ت يف هذه احلاالت، والتحقيقا
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 االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء    

ــسابقة    - ١٣ ــة ال ــة، يف مالحظاهتــا اخلتامي ــة الطــرف أن تقــدم يف    ،)٣(طلبــت اللجن مــن الدول
ات عـن   ءإحـصا يقدم التقرير   و. تقريرها التايل، معلومات شاملة بشأن االجتار بالنساء والفتيات       

 ومـستكملة بـشأن عـدد الـضحايا،         ات مفـصلة  ءيرجـى تقـدمي إحـصا     و. ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفترة
القاصــرات، والتعــويض الــذي جــرى تلقيــه، وكــذلك الــشكاوى، والتحقيقــات،        فــيهن  مبــا
  . على مرتكيب هذه اجلرائماليت فرضت ، واإلدانات، والعقوبات احملاكماتو

حلمايـة النـساء والفتيـات الـصغريات مـن وكـاالت             قائمةهل هناك قوانني وسياسات     و  - ١٤
، التـزويج  متعلقـة بوكـاالت      قائمـة هل هناك قوانني وسياسات     ويف االجتار؟   التشغيل اليت تعمل    

 ؟  أجانبزجيات مع مواطننياليف ترتيب اليت تعمل وحتديدا تلك 

هـل  و. بغـاء يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة لتنـاول األسـباب اجلذريـة لل            و  - ١٥
هـل هنـاك قـوانني      ويـرغنب يف تركـه؟      والبغـاء   املـشتغالت ب  لنـساء   لهناك برامج اجتماعية حمددة     

يف اجملتمـع، بوسـائل مـن       التجـاري    إلعادة إدماج ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي          قائمةوسياسات  
 راألمـ ، واملـساعدة القانونيـة، والرعايـة الـصحية الـسرية، وإذا كـان               علـى العمـل   بينها التـدريب    

هـل هنـاك بـرامج صـحية حمـددة      و هلـذا الغـرض؟   اليت جيـري ختصيـصها    ما هي املوارد    فكذلك،  
اإليـدز  /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       املـصابات ب  البغاء، تركـز علـى رعايـة        ب املشتغالتللنساء  

 ؟ هاوالوقاية من واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي
  

 ركة يف احلياة العامةاملشاركة السياسية واملشا    

يف اهليئـات التـشريعية     الاليت يعملن حاليا    يعترف تقرير الدولة الطرف بأن عدد النساء          - ١٦
 ، مل يكن هنـاك إال امرأتـان عـضوتان يف جملـس الـوزراء              ٢٠٠٧ في عام ف. االحتادية عدد ضئيل  

ات األعـضاء   تـرأس أحـد الكيانـ     (ومل تكن هناك إال امرأة واحدة تشغل منـصب حمـافظ            . القائم
ــع مــن       ). يف االحتــاد الروســي  ــيت متن ــة املوجــودة ال ــة التمييزي ــق والقوالــب النمطي ــا هــي العوائ م

يرجـى اإلشـارة إىل أي تـدابري        واملشاركة السياسية للمرأة أو مشاركتها يف أدوار اختاذ القـرار؟           
  . ٢٥م لتوصية العامة رقلمن االتفاقية و) ١( ٤وفقا للمادة جرى استخدامها خاصة مؤقتة 

، دعت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة حبالـة املـدافعني عـن حقـوق      ٢٠٠٨يف عام  و  - ١٧
ــة إىل املــضي يف    ــسان احلكوم ــات إجــراء اإلن ــا    شــاملة حتقيق ــصحفية آن ــل ال ــشأن مقت ــدة ب حماي

ريجى تقدمي معلومات مفصلة بـشأن      ف). ١٧٢٣ الفقرة،  A/HRC/7/28/Add.1(بوليتكوفسكايا  

__________ 
  .٣٩٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
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ــات الـــيت   ــات والعقوبـ ــات واإلدانـ ــات واحملاكمـ ــداءات  التحقيقـ ــرتكيب االعتـ  فرضـــت علـــى مـ
 .الصحفيات ضد

  
 التعليم    

لعــاملني يف جمــال ااجلنــسني يف صــفوف وفقــاً للتقريــر، هنــاك اخــتالل يف التــوازن بــني    - ١٨
)  يف املائــة٨٧(التعليميــة العامــة  املعلمــني يف املــدارس  علــى تغلــب النــساء  حيــث . التــدريس

ــة املتوســطة  املعاهــد املعلمــني يف و ــة الفني ــة٦٠(املهني ــة واملعاهــد )  يف املائ ــة٧٧(الفني ).  يف املائ
درجات مـن ذوي الـ    املعلمـني   عنـد النظـر إىل      هـذا االخـتالل يف التناسـب        الوقوف على   وميكن  

ما هي العوائق الـيت     ف.  غالبيتهم ذكوراليشكل  قادة املؤسسات التعليمية الذين     وعلى  األعلمية  ال
مـن أجـل   قائمـة  هـل هنـاك أي تـدابري خاصـة مؤقتـة      وتعترض دخول املرأة املستويات األعلـى؟       

  هذه املسائل؟معاجلة 
يعترف تقرير الدولة الطـرف بأنـه علـى مـدى عقـود عـدة لـوحظ وجـود اخـتالل يف                     و  - ١٩

جملـاالت اإلنـسانية    افتيات يف الغالب    التدرس  (تقسيم الفتيات والفتيان تبعا للتخصصات      نسب  
الراميـة  بـادرات   امليرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن         ). فيما يدرس الفتيان يف الغالب املـواد التقنيـة        

التـدابري  بيـان   ويرجى أيضا   . تشجيع النساء على السعي إىل الدراسة يف جماالت غري تقليدية         إىل  
عـن  وار املـرأة والرجـل يف النظـام التعليمـي           أداملتعلقـة بـ   املتخذة للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة          

 . تنقيح الكتب الدراسية واملناهج الدراسيةطريق 
  

 التوظيف    

إىل سـن قـانون للمـساواة يف الفـرص           ،)٤(يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة    دعت اللجنة،     - ٢٠
ساواة املـ  ويـشترط  ه، والفـصل منـ    العمـل الوظيفية، حيظر التمييز يف التوظيف والترقية وظـروف         

تتـسم  لالنتـصاف  نفـاذ وسـبل     لإلإجـراءات   ويـنص علـى     ،  املتساوي القيمة عمل  يف األجر عن ال   
كـذلك،  األمـر   وإذا مل يكـن     . جـرى سـن هـذا القـانون       كـان قـد     إذا  بيـان مـا     ريجى  ف. بالفعالية

العقوبــات الــيت تتوخاهــا الدولــة بيــان يرجــى أيــضا و. ريجــى اإلشــارة إىل أســباب هــذا التــأخرف
اء على املمارسات التمييزية من جانب أصحاب العمل، وكفالة االمتثال الكامـل            الطرف للقض 

ــال يف      ــساء والرجـ ــوق النـ ــمان حقـ ــة وضـ ــام االتفاقيـ ــساواةألحكـ ــن ا  يف املـ ــر عـ ــل األجـ لعمـ
  . القيمة املتساوي

__________ 
  .٣٨٤املرجع نفسه، الفقرة   )٤(  
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هــل هنــاك أي ويدويــة مــن منــازهلن؟ بأشــغال تقــوم فيهــا النــساء صــناعات هــل هنــاك   - ٢١
هــل حيــق هلــؤالء العــامالت احلــصول علــى   و؟ يــةاملرتلاحلــرف  هلــى هــذلــوائح تنظيميــة تــؤثر ع 

مـا هـو مـستوى أجـور     ودفوعـة األجـر؟   املمستحقات، من قبيل اإلجازات املرضية واإلجازات      
  أنواع العمل األخرى؟ مقارنة ب ةاملرتلياحلرف  ههذ
ــة الطــرف باســتمرار الفــصل املهــين األفقــي والرأســي يف جمــ      و  - ٢٢ ــر الدول ــرف تقري ال يعت

إمكانيـة املـرأة يف الوصـول       على وجـه العمـوم       تقل   ،التوظيف بني املرأة والرجل، ونتيجة لذلك     
ما هي املهن اليت يغلب أن تشغلها املرأة ومـا هـي العوامـل الـيت     ف. رفيعة املستوى الإىل املناصب   

بيـة،  الفـرص، مبـا يف ذلـك الـربامج التعليميـة والتدري     إتاحـة  هل تكفل احلكومة وتسهم يف هذا؟  
  اليت ال تسعى النساء إليها تقليديا؟ املهن لنساء يف ل

بـرامج املـساعدة الـيت هتـدف إىل زيـادة القـدرة        طائفـة مـن     يصف تقرير الدولة الطرف       - ٢٣
األعمــال البطالــة بــني النــساء وجــذهبن إىل أنــشطة وخفــض التنافــسية للمــرأة يف ســوق العمــل، 

الـيت تـسعى إليهـا النـساء وكـذلك النتـائج       عمـال  األريجى تقدمي معلومات بشأن أنواع     ف. احلرة
 . امللموسة اليت حتققت عن طريق هذه الربامج

مــا إذا كانــت احلكومــة قــد اســتحدثت تــدابري ملعاجلــة التحــرش اجلنــسي بيــان يرجــى و  - ٢٤
ــل؟     ــان العمـ ــرأة يف مكـ ــد املـ ــان ووالعنـــف ضـ ــر إذا كـ ــذلك، األمـ ــى وصـــف  فكـ ــكريجـ  تلـ

 . وأثرها التدابري
  

 الصحة    

 يف املائــة مــن النــساء يف ســن    ٢٧إال  ٢٠٠٧يف عــام وفقــاً للتقريــر، مل يكــن هنــاك      - ٢٥
وهو معـدل يقـل كـثريا     يستخدمن الوسائل احلديثة ملنع احلمل،  ممناإلجناب يف االحتاد الروسي  

للتوعيــة أهــم اإلجــراءات الــيت اختــذهتا احلكومــة بيــان ريجــى ف. البلــدان األوروبيــةعــن مثيلــه يف 
، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة، ومـا إذا كانـت             احلـصول عليهـا   حلمل وزيادة إمكانية    بسبل منع ا  

ــة ومتاحــة لكــل مــن الرجــال والنــ      ــع احلمــل جماني ــع ســبل من ــراهقني مــن  مجي ساء، وكــذلك امل
 . والفتيات الفتيان

ــة إلدراج      و  - ٢٦ ــيت اختــذهتا احلكوم ــشأن اإلجــراءات ال ــدمي معلومــات ب التثقيــف يرجــى تق
ـــ  اجلنــــسي يف امل ــية، علــــى النحــــو الــــذي أوصــــت بـ ــا نــــاهج الدراســ ه اللجنــــة يف مالحظاهتــ

 . السابقة اخلتامية
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 الريفيات    

ــات           - ٢٧ ــاء وعــي الريفي ــا، إلذك ــيت جــرى اختاذه ــا، أو ال ــدابري اجلــاري اختاذه ــا هــي الت م
 اتيرجــــى تقــــدمي معلومــــات بــــشأن أي سياســــحبقــــوقهن املنــــصوص عليهــــا يف االتفاقيــــة؟ 

على الصعيد الوطين لتحـسني حالـة الريفيـات         تنفذها الدولة الطرف    امج   أو بر  اتستراتيجيا أو
وفــرص  مبــا يف ذلــك إمكانيــة حــصوهلن علــى الرعايــة الــصحية والتعلــيم  ،مــن النــساء والفتيــات

الـذي  لعمـل الزراعـي     لمـا هـي النـسبة املئويـة         و. واألرض واالئتمان وأدوار اختـاذ القـرار      العمل  
 ؟يفية يف املناطق الرتقوم به النساء

  
 نساء األقليات    

مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد اعتمـدت تـشريعا شـامال بـشأن التمييـز                     بيـان   يرجى    - ٢٨
يرجـى  و.  األصول األفريقيـة والروما وذوالغجر ن و وحلماية األقليات العرقية، وخباصة الشيشاني    

يـات عرقيـة،    ة وأقل صـول أجنبيـ   الـاليت ينـتمني أل    النـساء والفتيـات     حالـة   تقدمي معلومـات بـشأن      
مـا هـي    و. يف ذلك فيما يتعلق بالتوظيف، واألمن االجتماعي والتعلـيم واإلسـكان والـصحة             مبا

 الــيت جــرى تنفيــذها، مــع مراعــاة االحتياجــات   ،العــام أو املوجــهذات الطــابع  ســواء ،التــدابري
ــا هــي ســبل           ــك، م ــى ذل ــالوة عل ــساء؟ وع ــن الن ــضعيفة م ــات ال ــذه الفئ والظــروف احملــددة هل

لعنـف القـائم علـى    لالقانونية املتاحة هلؤالء النـساء مـن األقليـات الـاليت هـن ضـحايا                 االنتصاف
الـذي يـنظم هلـن      بالتثقيف  تعلق  تيرجى تقدمي معلومات مفصلة     ونوع اجلنس أو العنف املرتيل؟      

ــوم،      ــى وجــه العم ــسان عل ــوق اإلن ــق ب يف جمــال حق ــا يتعل ــى    وفيم ــسني، عل ــني اجلن ــساواة ب امل
 . اخلصوص وجه

  
 ئات الضعيفة واحملرومة من النساء الف    

ــة       - ٢٩ ــساء ذوات اإلعاق ــة للن ــربامج واخلــدمات املوجه ــشأن ال ــدمي معلومــات ب   ،يرجــى تق
يرجـى  و. مبا يف ذلك أي مساعدة تقـدم هلـن أثنـاء احلمـل وبعـد الـوالدة أو يف أعمـاهلن املرتليـة                       
 املقدمـــة إىلأيـــضا تقـــدمي معلومـــات بـــشأن اخلـــدمات الـــصحية واالســـتحقاقات االجتماعيـــة   

 . املسنات النساء

من املعلومات بشأن الالجئـات واملـشردات       قدرا يذكر   ال يقدم تقرير الدولة الطرف      و  - ٣٠
هؤالء النساء يف مجيع اجملـاالت      حالة  ريجى تقدمي معلومات بشأن     ف. داخليا وملتمسات اللجوء  

لـاليت قـد يكـن عرضـة        اليت تغطيها االتفاقية، وعلى وجه اخلصوص بشأن الالجئات الريفيـات ا          
وعالوة على ذلك، يرجى تقدمي معلومـات بـشأن العنـف           . ألكثر من شكل من أشكال التمييز     
ل يتضمن القانون القائم بشأن الالجـئني أحكامـا حتـدد           وه. ضد املرأة يف هذه اجملتمعات احمللية     
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الحتاديـة  أعـضاء الـدائرة ا  دورات لتـدريب  هل هناك  و ؟نوع اجلنس طلبات اللجوء املستندة إىل     
 املتعلقة باالضطهاد القائم على نوع اجلنس؟ الطلبات لنظر يف على اللهجرة 

  
   ٢٠ملادة  من ا١ تعديل الفقرة    

 ، مـن االتفاقيـة    ٢٠املـادة    مـن    ١يرجى وصف التقدم احملرز صوب قبول تعديل الفقرة           - ٣١
  .اجتماع اللجنةمبدة املتعلقة 

  


